عرفت كلية أصول الدين يومه اجلمعة 27ماي  2016زايرة
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أستاذ يف قسم علم الالهوت والدراسات الدينية ابجلامعة األمريكية
بواشنطن.

وقد بدأت هذه الزايرة بعد وصول السيد :ابول هيك،

بتعارف متبادل بني السادة

األساتذة والباحثني الذين كانوا يف االستقبال والوفد املرافق للزائر ،وتلت جلسة التعارف
كلمة للسيد عميد كلية أصول الدين الدكتور حممد الفقري التمسماين رحب من خالهلا

ابلسيد :ابول هيك

والوفد املرافق له ،مث قدم ورقة تعريفية عن كلية أصول الدين وعن

التكوينات اليت تضمها ،وأشار فضيلته إىل ما تتميز به الكلية من انفتاح على حميطها
الداخلي واخلارجي عرب زايرة أساتذهتا لكليات خمتلفة يف العامل  ،كما أبدى استعداده لعقد
شراكات تعاون.

ويف كلمته شكر السيد :ابول هيك

الكلية على حرارة االستقبال ،مث أثىن على الرتاث

اإلسالمي وعلى غزارته وغنائه ،و أبدى استعداده التام لالستفادة من كل ما ميت هلذا الرتاث
بصلة.

مث حتدث بعد ذلك عن سبب زايرته وعن املشروع الذي حيمله إىل الكلية  ،والذي مساه
بـ ــ " :الصحبة العلمية " يروم إعادة النظر يف كيفية دراسة دين املخالف ،حبيث ال يكفي
دراسة اآلخر انطالقا من الكتب ،بل علينا أن نتقرب من بعضنا البعض  ،فهذه هي املنهجية
العلمية لدراسة اآلخر ( الصحبة العلمية ).
وأكد من خالل كلمته هذه أن الصحبة املتحدث عنها ،ال تعين االنسالخ من الثقافة
الشخصية والذوابن يف اآلخر ،وإمنا فقط لفتح الصداقة معه ،وإعادة النظر يف طريقة التعامل
معه ،خاصة يف ظل البلبلة اليت يشهدها العامل.
وعن بداية هذا املشروع قال السيد بول إنه انطلق منذ سنة  2008جبامعة حممد اخلامس
ابلرابط ،حيث استقبلت هذه اجلامعة وفودا من العلماء والباحثني األمريكيني ،ومت دراسة
بعض النصوص الدينية دراسة مجاعية ،وهذا يؤكد أن املشروع مغريب أمريكي ابمتياز ،يقوم
على تبادل الوفود وعقد ورشات علمية مشرتكة.
ويف كلمته الثانية أثىن السيد العميد على مشروع " الصحبة العلمية" ،واعتربه مشروعا
بناءا ،خاصة وأنه يرتكز على معرفة اآلخر والتحاور معه من خالل التكوين والصحبة اليت
متكن من معرفته معرفة دقيقة.
كما أكد على ان الشرع اإلسالمي حيث على التواصل مع اآلخر واحلوار معه  ،فالرسالة
اإلسالمية رسالة عاملية  ،كما أن املؤمن" :من أمنه الناس" كما قال النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وأن تلك احلواجز املوجودة بني الناس شيء مصطنع ال أصل له ،بل إن ما جيمعنا مع
اآلخر أكثر مما يفرقنا عنه.
ويف مداخالهتم أكد السادة األساتذة والباحثون تشجيعهم ملا دعا إليه السيد بول هيك،
وبينوا يف مداخالهتم أن الدين اإلسالمي دين تتكامل فيه األداين السابقة ،فالنيب صلى هللا

عليه وسلم مل أيت إال تتوجيا لرسائل األنبياء قبله .ومن خالل كل ذلك علينا أن نسعى إىل
التواصل البناء من أجل التسامح ،كما مت تقدمي مناذج من املشاريع اليت شرعت فيها كلية
أصول الدين واليت تؤكد انفتاح الكلية وسعيها إىل حتقيق التواصل واحلوار اهلادف مع اآلخر.
ويف جوابه عن سؤال حول :

أهداف هذا املشروع ابلنسبة للمغرب؟
قال الدكتور بول :أن املغرب سيصبح قطبا علميا للباحثني عرب العامل يف علم األداين
واترخيها .وعن هدف املشروع قال السيد بول إن هدف هذا املشروع هو نشر العلم اهلادف
والنافع وحماربة اجلهل الذي يثمر كراهية اآلخر.
كما أن املشروع يشجع على احلوار املباشر مع املسلمني.

واختتمت الزايرة بكلمة للسيد عميد كلية أصول الدين الدكتور  :حممد الفقري
التمسماين أكد من خالهلا أن كلية أصول الدين؛ أبساتذهتا وإدارهتا وطلبتها سعيدة بزايرة

السيد :بول

والوفد املرافق له  ،وأن أبواهبا مفتوحة هلم يف كل وقت  ،كما قدم سعادته

جمموعة من اهلدااي للزائرين كعربون شكر وترحيب.

